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MKA-kalender 
 
Vrijdag 4 november 2011 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 
20.00 h. 
 
 
 
 
Deze maand organiseren we een avond rond vakantievondsten en fotografie. Iedereen 
die de voorbije maanden iets leuks gevonden heeft en er iets over wil zeggen of vragen, 
kan met zijn vondsten terecht op deze vergadering. De bedoeling is om er met z'n allen 
een leuke, aangename en leerrijke avond van te maken. Vergeet ook uw fotografie-mate-
riaal en dito ervaring niet mee te brengen. Andere leden kunnen ongetwijfeld wat leren 
van uw tips ! Coördinatie : Herwig Pelckmans 
 
 
 

Vrijdag 11 november 2011 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Als mineraal van de maand wordt deze keer karibibiet aangeboden af-
komstig van Marokko (zie artikel elders in dit nummer). 

 
20.15 h  
 
 
 
 
 
Wie de tentoonstelling op Minerant gezien heeft, was ongetwijfeld onder de indruk van de 
diversiteit van de veldspaten. Vanavond brengt Erik ons meer informatie over deze zeer 
belangrijke maar vaak miskende mineralenfamilie. Naast algemeenheden zal vooral de 
nadruk gelegd worden op interessante tips en weetjes die bijvoorbeeld kunnen helpen bij 
het vinden en identificeren van de diverse veldspaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussie-avond
vakantievondsten en fotografie

Erik VERCAMMEN
Veldspaten 
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Zaterdag 12 november 2011 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
Johan Kok : "Parels" 
 

In deze lezing behandelt Johan Kok de parel in een breed 
perspectief. In het eerste deel zal verteld worden hoe een 
parel ontstaat. Ook worden de diverse soorten parels 
besproken, zoals zoet- en zoutwaterparels. In het tweede deel 
behandelt hij juwelen/sierobjecten waarin parels verwerkt zijn. 
Uiteraard gaat de lezing vergezeld met een diapresentatie. 
Altijd al wat meer over deze bijzondere steen(?) willen weten? 

Dan is dit uw uitgesproken kans. Natuurlijk is het mogelijk om parels of juwelen met parels 
mee te brengen en deze te tonen. 
 
[Foto : ambachtelijke parelvisserij anno 2010 bij Mikimoto Island, Ise, Japan. Foto © Rik Dillen]  

 
 
MKA-nieuws 
 

 
Wegens de snel stijgende verzendingskosten voor het tijdschrift naar onze buitenlandse le-
den (waarvoor we geen beroep kunnen doen op het speciale tijdschriftentarief van BPost) 
werd besloten de lidgelden voortaan als volgt te bepalen (zie verslag Algemene vergadering, 
Geonieuws april 2011 p 95) : 
 
 het lidgeld wordt wereldwijd : individueel 27-EUR of gezin 32-EUR. 
 leden woonachtig in België ontvangen maandelijks het tijdschrift via de post. Voor hen 

verandert  er dus niets.  
 buitenlandse leden die maandelijks Geonieuws willen ontvangen via de post betalen 

extra portkosten : + 7-EUR (dus individueel 34-EUR of gezin 39-EUR). 
 buitenlandse leden die de hele Geonieuws jaargang in slechts één zending (in novem-

ber) willen ontvangen moeten die extra portkosten niet betalen. Zij kunnen hun tijdschrif-
ten ook afhalen op Minerant of op de vergaderingen. (Buitenlandse leden die voor deze 
formule kiezen : gelieve dit aan de secretaris te melden en eventueel afspraken te maken 
voor tussentijdse afhalingen van het tijdschrift).   

 
Voor alle leden blijft er uiteraard ook de mogelijkheid om maandelijks het tijdschrift in een 
kleurenversie te downloaden van de website, zie 
http://www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html. Daarvoor moet men zich eenmalig registre-
ren via http://www.minerant.org/MKA/registreren.html. 
 

Lidgeld  2012 
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Uw voordelen als lid, o.a. : 
 alle activiteiten van de vereniging (vergaderingen, werkgroepen, uitstappen, website, …) 
 tijdschrift Geonieuws 
 pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website 
 e-boeken via de website 
 gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek 
 gratis toegang op MINERANT voor leden en geregistreerde gezinsleden 
 
Belgische leden : in bijlage vindt u een ingevuld overschrijvingsformulier, u kunt uiteraard ook 
gebruik maken van PC-banking. 
Leden in andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken, vrij van kosten voor de beguns-
tigde, op de  M.K.A. bankrekening.  Betalingen met de volledige IBAN en BIC code mogen u 
niet meer kosten dan een “gewone” binnenlandse betaling ! 
 
Voer de verrichting vandaag nog uit (overschrijvingsformulier of PC-banking) zo verliest u het 
niet uit het oog (maak desnoods gebruik van de memodatum) ! 
 
Leden die voor 2011 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de 
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag). 
 
Leden toegetreden na 1 juli 2011 zijn reeds lid voor 2012 en dienen dus geen bijdrage meer 
te storten.   
 
Door ook dit jaar uw lidgeld tijdig te betalen, kunt u alweer op de eeuwige dankbaarheid van 
de penningmeesteres en secretaris rekenen ! 
 

 
De 37ste internationale mineralenbeurs, MINERANT 2012, vindt plaats op 5 en 6 mei 2012 in 
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, in Antwerpen. Het reglement en standgeld  
(42 EUR/m) zijn ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. 
 
Wenst u als exposant deel te nemen aan MINERANT 2012 : 

 
 Indien u de voorbije jaren reeds exposant was, dan ontvangt u het inschrijvingsfor-

mulier en reglement automatisch. 
 Indien u nog niet deelnam als exposant,  contacteert u Paul Bender, die u alle 

praktische informatie zal bezorgen : 
 paul.bender@skynet.be,  03 4408987 

 Individueel Gezin Inclusief tijdschrift per post : 

België 27-EUR 32-EUR 10x per jaar, incl. verzendingskosten 

Andere 
landen 

34-EUR 39-EUR 10x per jaar, incl. extra verzendingskosten 

27-EUR 32-EUR Volledige jaargang in één zending in november 

IBAN:  BE36 7895 8091 0281   -   BIC:  GKCCBEBB 
t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. Marialei 43, 2900 Schoten, België 

 

Minerant  2012 - uitnodiging voor exposanten 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 18/11/2011 - 31/12/2011 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
 

5-6/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy. 
  Tel. 085-232939  <interminerallgb@gmail.com>   www.agab.be 

 

5-6/11  B Montigny-LE-TILLEUL. Centre culturel, Rue Wilmet. 9-18  h. Ruil-beurs 
 Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul. 
  Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net>  www.quatrem.be 

 
18-20/11 AT INNSBRUCK. Messe, Halle 4, Ing. Etzelstraß". 13-19/10-19/10-17.45 h. Beurs (M-E-J).  
18-20/11 FI TAMPERE.  Tampereen Messu, Ilmailunkatu 20. 11-18/9-17/10-17 h. Beurs (M-F). 
  <niina.viljanen@tampereenmessut.fi>  www.tampereenmessut.fi  www.kivimessut.fi 
18-20/11 DE BERLIN. Messegelände, Halle 17. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <info@berlin-mineralien.de> 

www.mineralis.de 
19/11 DE ROSITZ. Kulturhaus, Altenburgerstraße 48b. 10-18 h. Beurs (M-mijnbouw). 

<michael-putze@freenet.de> 
19/11 DE BONN-DOTTENDORF. Centrum Dottendorfer Straße 41. 11-17 h. Beurs (M-F). 

<schmotz@navalis.de> 
19-20/11 AT HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. Beurs (M-F-J-E).   
19-20/11 AT WIEN.  Schloss Miller Aichholz, Linzerstraße 429. Beurs (M-J-E).  

<aussteller@athene-messe.at> 
19-20/11 LU LUXEMBURG.  Luxexpo. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <wolffjb@pt.lu>  www.luxmineral.com 
19-20/11 FR ANGERS (49).  Greniers St Jean, Place du tertre. 10-19 h. Beurs (M-F). 

arempa.spaces.live.com 
19-20/11 FR LEMPDES (63).  Salle "La 2 Deuche". 10-18 h. Beurs (M-F).  sauvera.perso.sfr.fr 
19-20/11 FR  SAINT_FONS (69).  Place Georges Girardet (place de la Gare). Ruil-beurs. 
19-20/11 FR OSTWALD (67). Centre Culturel. 9-19 h. Beurs (M-F). www.asam67.org 
19-20/11 FR  NICE (06). Parc Phoenix. 405 Promenade des Anglais. Beurs. 
19-20/11 IT PONTEDRA (PI).  Teatro "Roma". Beurs (M-F). <carlo.roggi@alice.it> 
19-20/11 DE OSNABRÜCK.  Berufsschulzentrum Natruper Straße. 10-17 h. Beurs (M). 

<info@boerseos.de>  www.boerseos.de 
19-20/11 DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M). 

<info@mineralienboersen-riamayer.de> 

 

19-20/11  B ANTWERPEN.  Metropolis, Groenendaallaan 394. 
   Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h. 
   Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, 2235 Hulshout      015 349341 
    http://www.acam.be/fairs/imra/index.html  -  <r.serraris@hotmail.com> 

 
19-20/11 CZ BRNO.  Veletrhy Bnro, a.s., Výstavišt 1. 9-17/9-16 h. Beurs (M-F).< jklimes@bvv.cz> 

www.mineralybrno.cz 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD  Zwijndrecht 
Info + 31 78 6156615 

<nicokuik@hetnet.nl> 
www.geodezwijndrecht.nl 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
zaterdag 19 november 2011, van 10 tot 17 h 
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20/11 AT MELK.  Hotel Teufner, Wiener Straße 30. Beurs (M).  
20/11 DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. Beurs (M-F). < 

www.mineralienboerse-wuerzburg.de.vu 
20/11 DE ARNSBERG.  Kulturzentrum Hüsten, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F).  

<reiterercdc@ utanet.at> 
20/11 DE ARNSBERG-NEHEIM.  Kulturzentrum Hüsten, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F).  < 

www.maulwurf-arge.de 
25/11 CZ JICZIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs (M).  
25-27/11 GR  ATHENE.  Hotel Royal Olimpic, Diakou street 28 (tegenover Zeus-tempel). Beurs (M-F-J-E). 

16-22/10-22/10-20 h. <minat@hol.grinfo@gemin.eu>  www.gemin.eu 
26/11 NL AMERSFOORT/HOEVELAKEN.  Intres bv., Koninginneweg 1, Hoevelaken. 10-17 h. Beurs  
26-27/11 FR JOUY-EN-JOSAS (78).  Salle du vieux Marché. Place de la Marne. Beurs. 
26-27/11 FR BORDEAUX (33). Hangar 14. Beurs (M-F). 
26-27/11 PL KRAKOW. AGH al. Mickiewicza 30. Beurs (M).  
26-27/11 HU BUDAPEST.  Könyves Kalman krt. 12. Beurs (M). <asvanyborze@ gmail.com> 
26-27/11 DE DORTMUND. Messezentrum Westfalenhallen. 10-18 h. Beurs (M). 

<messe@westfalenhalle.de>  www.westfalenhallen.de 
26-27/11 CH ZÜRICH. Messezentrum, Halle 9. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling "Achate". 

<info@mineralienmesse.ch>  www.mineralienmesse.ch 
26-27/11 CH KÜSSNACHT.  Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h. Beurs (M). 
26-27/11 AT WIEN.  Stadthalle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <info@vmoe-wien.at> 

www.vmoe-wien.at 
27/11 DE BERGISCH-GLADBACH.  Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 10-16 h. Beurs (M-F).  

<geologica@lugev.de> 
27/11 FR SOUCHEZ (62). Salle des fêtes, rue Jean Jaurès. Beurs. 
27/11 DE ROSENHEIM.  Kulturzentrum Kufsteinerstraße 4.  9-17 h. Beurs (M-F- géén J).  

<a.dragobert@t-online.de>, <wolfganghergert@arcor.de> 
27/11 DE MÖNCHENGLADBACH.  Adolf-Kempken-Halle, Postraße 2, Mönchengladbach-Wickrath. 

10-17 h. Beurs (M-F).  <thomasnoll.mineral@gmx.de>  www.minfoserkelenz.de 
30/11-1/12 AT GLEISDORF.  Forum Kloster, Granz-Josef-Straße 7. 12-20/12-19 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
2-4/12 FR PARIS-12 (75).  Espace Charenton, 327, rue de Charenton. 10-19 h. Beurs (M-F-J-E).  

<postmaster@mineralexpoparis.com>  mineralexpoparis.com 
2-4/12 DE HAMBURG.  Messe, Messeplatz 1. 10-18 h. Beurs (M-F-E). <info@mineralien-hamburg.de> 

www.mineralien-hamburg.de 
3/12 CZ PARDUBICE. Dům kultury Dukla, Gorkého 2573. 7-14 h. Beurs (M). jardac1@seznam.cz 
3-4/12 FR SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
3-4/12 DE ALBSTADT-TAILFINGEN.  Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<tgnj.hugger@t-online.de> 
3-4/12 CH BASEL.  Messe, Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).  <mineralexpo.basel@bluewin.ch> 

www.mineralien-basel.ch 
3-4/12 HU BUDAPEST.  Lang Kultuurcentrum, Rozsnyai u. 3. Beurs (M). <koorszag@koorszag.hu>  

www.koorszag.hu 
3-4/12 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-15 H. Beurs (M).  <heimo.urban@steiermaerkische.at> 

www.vstm.at 
3-4/12 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße 1. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
4/12 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-17 h. Beurs (M-F).   

edith.seel@chello.at 
 

4/12  B HARELBEKE.  Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6. 
   Beurs (M-F) van Lithos. 10-17 h. 
   Info : Johan Vandamme, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare 
    Luc Verfaillie, Nieuwpoortstraat 19, 8800 Roeselare 
    www.lithos-harelbeke.org/_nl  <lithos.harelbeke@pandora.be> 

 
4/12 IT BUSTO ARSIZIO (VA). Centro Congressi Malpensafiere, Via 11 Settembre, 16. Beurs (M-

F).  <contabilita@colombopasqualesrl.191.it> 
8/12 AT GRIFFEN/KÄRNTEN. Kultursaal Griffen, Hauptplatz. 9-17 h. Beurs (M). 

<carmen.frenkenberger@ams.at>, <b.krestan@ainet.at> 
8/12 AT SANKT-PÖLTEN.  Volkshaus Spratzern (bij de kerk). 9-17 h. Beurs (M). 

<huber.josef@kabsi.at> 
8-11/12 RU SINT-PETERSBURG. Hall Manege", St-Isaac sp. 1. Beurs (M-F-J-E).  <info@gemworld.ru> 
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4/12 DE PFORZHEIM. Schmuckwelten Pforzheim, westliche KF 56. 11-18 h. Beurs (M-F). 
<norbert-imhoff@t-online.de> 

4/12 NL HEERLEN. Corneliushuis, Groëet Genhey 14. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
7-11/12 PT LISSABON. Rua da Escola Politécnica 58. Beurs (M).  
9-11/12 IT VERONA. Fiera di Verona. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E).  <zoist@tin.it>  

www.veronamineralshow.com 
10/12 HU MISKOLC. Diosgyöri Gymnasium, Kiss tabornok u. 42. Beurs (M). <azurite@freemail.hu> 
10-11/12 CH  BERN.  BEA Bern Expo. 10-18/10-16 h. Beurs (M-F).  
10-11/12 CZ PISEK. Prachenske museum. 9-14 h. Beurs (M). <cicha@quick.cz> 
10-11/12 AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (M-F-J-E). 
10-11/12 FR BOUGIVAL (78).  Centre Bouzemont, 10 rue Général Leclerc. 
10-11/12 FR BOURGET-DU-LAC (73). Espace La Traverse - Technolac. Beurs. 
10-11/12 FR MARSEILLE (13). Centre des Congrès, parc Chanot. 9-19 h. Beurs (M-F-E-J). 
10-11/12 FR GUERET (23). Salle polyvalente du lycée. Beurs. 
10-11/12 IT ROMA. Ergife Palace Hotel , Via Aurelia 619. 9.30-19.30 h. <gminromano@tin.it>  

www.gminromano.it 
11/12 DE LEHRTE. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Straße 16. 11-17 h. Beurs (M-F).  

<chris.gornik@t-online.de> 
11/12 AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstraße 1. 9-16 h. Beurs (M-F). 

<s.gottinger@aon.at> 
17-18/12 DE KÖLN.  Rathaus Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E). 
17-18/12 AT WIEN.  Haus der Begegnung, Angerer Straße 14. Beurs (M-F-J-E).   
17-18/12 FR ARLES (13). Palais des Congrès. Beurs. 
17-18/12 FR CHATEAUPONSAC (87).  salle culturelle. Beurs. 
18/12 NL HAARLEM.  Kennemer sportcenter, IJsbaanlaan 4. 10-17 h. Beurs (M-F).  

<haarlemsebeurzen@mineralennlc.nl>  www.mineralennlc.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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De column van Cronstedt 
 

Bariet, baryet of baryt ? 
 
Het zal je maar overkomen. 
Je bent gezellig aan het 
grasduinen in elektronische 
mineralogische literatuur; 
vol vermaak aan het lezen 
over kwartsen en kwartsjes 

(uiteraard het mineralogisch equivalent van 
koetjes en kalfjes), je absoluut van geen 
kwaad bewust, tot plots je oog struikelt over 
een ogenschijnlijk ongevaarlijke opmerking in 
een Engelstalige tekst, die je vredige rust en 
orde danig op zijn grondvesten doet daveren: 
"Surprisingly there are some errors in the 
descriptions, ... baryte has been spelled bari-
te (the now outmoded spelling since the IMA 
Commission ruled in favour of baryte)." 
 
Hallo supermercado, wat schrijven ze nu ? 
Dat de Engelse term "barite" volgens de IMA 
in feite een verouderde spelling is en vervan-
gen moet worden door de term "baryte" ! 
Sinds wanneer is dat in voege ? Nou, enkele 
googletjes later weten we dat die beslissing 
reeds in 1971 genomen werd. Inderdaad, in 
de Mineralogical Magazine van 1971 staat 
een artikel van de International Mineralogical 
Association, en daar lezen we op pagina 104:  
“Recommendations of the Commission on 
minerals for which more than one mineral na-
me is in common use : ... baryte, not barite, 
barytine, barytite or schwerspath ” 
 
Het is dus overduidelijk dat die aanbeveling 
van de IMA niet veel aanhangers gekend 
heeft tijdens de vorige decennia, want overal 
in de literatuur zie je "barite" staan ipv  "bary-
te". Sommige bronnen beweren dat dit vooral 
te maken heeft met het Amerikaans Engels, 
waar men steevast “barite” gebruikt (bijvoor-
beeld in alle publicaties van de United States 
Geological Survey, maar ook in mineralogi-
sche tijdschriften en boeken).  Maar zeggen 
dat het kwaad zich uitsluitend verspreid heeft 
in de US, is ook niet juist, want in 2 recente 
Britse standaardwerken over mineralogie 
wordt evenmin gebruik gemaakt van de 
aanbevolen spelling "baryte". Zowel het boek 
Minerals of Northern England van Symes & 

Young (2008) als het boek Minerals of Britain 
and Ireland van Tindle (2008) gebruiken de 
benaming "barite”. 
 
Uiteraard kan je je afvragen waarom de 
Commissie in 1971 plots opteerde voor “bary-
te” in plaats van het toen reeds goed ingebur-
gerde “barite”, te meer daar de IMA bij haar 
oprichting in 1959 wél “barite” had geadop-
teerd als de officiële spelling. Het antwoord 
gaan we mogelijks nooit te weten komen. Feit 
is wel dat de Glossary of Mineral Species van 
1975 (Fleischer) beide namen vermeldt, maar 
dat de auteur een duidelijke voorkeur laat blij-
ken voor één van beide spellingsvormen : 
“baryte = barite” en enkel bij “barite” staat 
de volledige regel uitleg over het mineraal. In 
de 3de editie van de Glossary wordt die voor-
keur nog duidelijker, want daarin staan de sy-
noniemen en variëteitsnamen en dus ook 
“baryte” niet langer vetgedrukt: “baryte = 
barite” 
 
Dus wat nu gezongen? Als je de IMA-aanbe-
velingen toch wil volgen, en de algemene re-
gel toepast die gebruikt wordt om de Neder-
landse versie van de Engelse benaming te 
vormen (de -e achteraan wordt vóór de laat-
ste medeklinker gezet: “calcite” wordt aldus 
calciet), dan zou je logischerwijze “baryet” 
moeten schrijven! Maar zoiets brengt natuur-
lijk mogelijke uitspraakverwarring met zich 
mee: spreek je baryet uit als bariet of als bar-
jet? Het weglaten van de “e” is een andere 
mogelijkheid, en dan kom je tot “baryt”. Dat 
woord is overigens geen onbekende voor 
onze taal, maar werd in het begin van de 19de 
eeuw reeds gebruikt (vooral als toenmalige 
benaming voor het element barium; het mine-
raal “bariet” werd destijds meestal barytaarde 
(barytaerde) of zwavelzure baryt genoemd). 
 

Vryndelijke groetjes, 
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Veilinghuis MKA
 
 
 
 

Axel Emmermann 
 

 
Zoals in april aangekondigd houden we in maart 2012 naar een paar jaar onderbreking 
nog eens een veiling. We houden de verkoop natuurlijk, net zoals vorige keer, ruwweg 
binnen de “mineralogische” sfeer. Ikzelf zal weer als veilingmeester fungeren en trachten 
uw eigendommen aan de man te brengen op de lichtjes waanzinnige manier die u onder-
tussen gewoon bent. Natuurlijk groeien de te veilen artikelen niet aan de bomen. We reke-
nen op Uw medewerking om verkoopbaar materiaal bij elkaar te krijgen. Indien U over 
materiaal beschikt dat U kwijt wil en dat in onderstaande lijst voorkomt, kan U met mij 
contact opnemen via telefoon of e-mail. 
 
Wat is geschikt om geveild te worden ? 
 
Mineralen 
Mooie, zeldzame of interessante specimens kunnen als zodanig geveild worden, minder aantrekkelijke speci-
mens kunnen best tot loten gebundeld worden. Verder komen in aanmerking : mineralen uit “oude verzamelin-
gen”, mineralen per stuk, per “deelverzameling” of de verzameling als geheel indien de vraagprijs dat toelaat, 
speciale groepen van specimens (bv. groepen uit de systematiek of een reeks pyrieten met alle mogelijke kris-
talvormen, verschillend gekleurde specimens van dezelfde edelsteen, verzameling specimens van één vind-
plaats), fluorescerende mineralen... 
 

Boeken en MKA-parafernalia 
Posters van Minerant doorheen de jaren, kalenders met mineraalfoto’s, boeken,  ook antiquarische, en tijd-
schriften, liefst complete jaargangen uiteraard, oude foto’s van leden, vergaderingen, uitstappen enz... in ver-
band met MKA en van historische waarde. 
 

Gereedschap 
Kapgerief in alle maten en gewichten, polijst - en schuurmachines, steenzagen, prepareernaalden, al dan niet 
machinaal aangedreven… 
 

Toestellen 
Ultrasoonbaden, microscopen, macrolenzen en fotomaterieel, determinatieapparatuur, balans, hardheidsstif-
ten en porceleinen streekplaatjes, loupes, spectroscoop… 
 

Antiek en brocante 
Oude mijnlampen en mijnwerkershelmen, andere mijnbouwtoestanden met enige historische waarde, oude 
toestellen zoals microscopen, spectroscopen, balansen en dergelijke, gemmologische hulpmiddelen (pincet-
ten, loepen, stolpen....) 
 
Ongetwijfeld zijn er nog een heleboel geschikte zaken die niet op de lijst staan maar dat zien we dan wel. De 
lijst geeft je alleszins een idee van wat er te koop kan aangeboden worden... 
Sommige zaken zijn geschikt om in één lot aangeboden te worden, andere niet. Heb je 20 kleurfoto's van mi-
neralen liggen, biedt die dan liefst niet per stuk aan. Zorg er anderzijds voor dat een lot niet te groot wordt en 
daardoor oninteressant voor een potentiële koper. 
 
 

Wie mag verkopen ? 
 
Alle MKA-leden mogen spullen te koop aanbieden. Indien de aangeboden items verkoopbaar geacht worden 
zullen zij aanvaard worden en aan de “catalogus” toegevoegd worden. Indien je dus thuis spullen hebt waar-
van je denkt dat ze verkoopbaar zijn mag je ze aanbieden. Je bezorgt de volgende gegevens per brief of per 
e-mail aan Axel : 
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1) je naam en adres - telefoonnummer en eventueel e-mail adres 
2) beschrijving van de item die je wenst te verkopen, enigszins gedetailleerd + een volgnummer 
3) Je vraagprijs, d.i. de het bedrag dat je minimaal netto wil ontvangen (of de vermelding dat de opbrengst 

integraal voor de MKA mag zijn) 
4) een digitaal fotootje 

 
De vraagprijs 
 
Wat je schenkt aan de MKA heeft natuurlijk geen “minimum vraagprijs”. We zullen er zelf een waarde aan 
toekennen en een openingsbod bepalen. Dingen die je verkoopt moeten natuurlijk wél een redelijke vraagprijs 
hebben. Onredelijk geprijsde items zullen we niet aanvaarden. Wanneer tijdens de veiling niemand interesse 
blijkt te hebben voor een bepaald object zal een van volgende regels gevolgd worden :  
1) indien het object geschonken werd aan de MKA zal het bij een volgende veiling terug aangeboden wor-

den. 
2) indien het object werd aangeboden tegen een minimum verkoopprijs moet het door de verkoper terug op-

gehaald worden ten laatste op de vergadering volgend op de veiling. Zoniet komt het object toe aan de 
MKA. 

 
Wees redelijk in het bepalen van uw vraagprijs, het is in uw eigen belang. Eens er geboden wordt op een lot 
gaat de prijs stijgen per opbod. Dat is nou net de spannende aan een veiling. Als het aanvangsbod te hoog is 
zal de veilingmeester eventueel een lager startbod voorstellen, maar als de minimum vraagprijs niet gehaald 
wordt, wordt het voorwerp niet verkocht. Op de vorige veiling is duidelijk gebleken dat de laagst geprijsde arti-
kelen de beste prijs opbrengen. Voor alle duidelijkheid: de minimum vraagprijs is wat u zelf netto minimaal wil 
krijgen, de minimum verkoopprijs is dezelfde prijs bij schenking aan de MKA, of de vraagprijs + 10 % (je mag 
natuurlijk - vrijwillig - ook méér afstaan aan de MKA !). 
 
Veilingreglement 
 
De volgende regels moeten in acht genomen worden. 
 

 De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van de MKA en hun ge-
zinsleden, zowel voor wat betreft het aanbieden van materiaal als het bieden zelf. Anderzijds staat het 
iedereen vrij zich voor de veiling te laten inschrijven als lid van de MKA. 

 Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus. Deze catalogus zal gepubliceerd 
worden op de website. Een verkorte catalogus met de meest interessante items zal gepubliceerd worden 
in Geonieuws. Daarin kunnen enkel gegevens opgenomen worden die bij de veilingmeester binnen zijn 
uiterlijk op 30 november. 

 De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling gedurende één uur vooraf-
gaand aan de veiling. 

 Indien het minimumbod voor een lot niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot de verkoop van het 
volgende lot in de catalogus. 

 De MKA krijgt 10 % op de verkoopprijs (of meer, als je dat zelf wil).  Er wordt geen “opgeld” gevraagd aan 
de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra percentage bovenop het bod. 
Het gaat om een accidentele verkoop tussen particulieren, en er kunnen dus geen facturen worden opge-
maakt. 

 Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één stuk) een genum-
merde kaart, op vertoon van de lidkaart. Wie niet voor het begin van de veiling aanwezig kan zijn kan des-
noods ook nog tijdens de veiling een kaart bekomen bij de veilingsecretaris. Er wordt geboden door opste-
king van die genummerde kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en zenuwtrekjes maar handje 
met kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en) wijzen het bod toe naar beste vermo-
gen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing. 

 Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel 
minder dan 20 € :  stijging per 1 € 
20 € tot 50 € :   stijging per 2 € 
50 € tot 100 € :   stijging per 5 € 
meer dan  100 € :  stijging per 10 € 

 Als uw bod wint bent u verplicht te betalen. 

 Betaling gebeurt tijdens de vergadering en enkel in contanten. Vanaf 250 € voor een lot kan, mits akkoord 
van de verkoper, een afspraak gemaakt worden voor een andere betalingswijze. 
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 Onmiddellijk na betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de koper. De organisa-
tie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of verkeerd afhalen, of voor beschadiging 
door wie dan ook. 

 Niet verkochte items die niet aan de MKA geschonken werden dienen afgehaald te worden door hun ver-
koper na de veiling. Op verzoek en slechts bij afwezigheid van de verkoper kan een item bewaard worden 
tot ten laatste de vergadering volgend op de veiling. Daarna komt het toe aan de MKA. 

 Uitzonderingen op een of andere regel kunnen enkel toegestaan worden door de veilingmeester, die je 
dan op voorhand moet contacteren. 

 
Samenvatting 
 
 De veiling gaat door in het voorjaar 2012. Het exacte tijdstip moet nog bepaald worden in 

functie van de beschikbaarheid van de zaal, geplande lezingen enzovoort. 
 De catalogus wordt gepubliceerd via de website van de MKA ; een verkorte versie verschijnt in 

Geonieuws. 
 De stukken kunnen bezichtigd worden op de avond van de veiling. 
 Enkel MKA-leden kunnen iets te koop aanbieden of op iets bieden. 
 Wie iets wenst aan te bieden moet zo snel mogelijk de nodige gegevens bezorgen aan veiling-

meester Axel Emmermann. Er zal een moratorium op het aantal loten ingesteld worden dat kan 
geveild worden. Wie er op tijd bij is met zijn spulletjes wordt bediend, de laatkomers kunnen er 
mogelijk afvallen.  

 De veiling verloopt volgens strikte regels. In 
geval zich een situatie voordoet die niet in het 
bovenstaande reglement voorzien is beslist de 
veilingmeester in overleg met een ver-
tegenwoordiging van het bestuur. 

 Er moet ter plaatse betaald worden, en de 
aangekochte stukken moeten dezelfde avond 
door de koper meegenomen worden. 

 
Vergeet dus niet zo snel mogelijk en ten laat-
ste op 30 november je gegevens te bezorgen 
aan Axel : 
<axel.emmermann@pandora.be> 
  03 2953554 en 0496 359117. 
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In augustus overleed onze Zuid-Afrikaanse vriend, collega en gepassioneerd 
verzamelaar Horst Windisch. In het decembernummer mag u een uitgebreid in 
memoriam verwachten. Wij bieden alleszins langs deze weg aan de familie al-
vast ons oprecht medeleven aan bij dit droevig verlies. 



 
Geonieuws 36(9), november 2011  231 

Mineraal van de maand 
karibibiet 
 
 
 

Rik Dillen 
 
Karibibiet heeft met Fe3+

2As3+
4(O,OH)9 een formule die even moeilijk te typen is als hij ge-

ïnterpreteerd kan worden. Niet voor niks vermeldt Strunz "structure not known" onder het 
hoofdstuk "arsenieten, antimonieten en bismuthieten zonder bijkomende anionen, en zon-
der kristalwater", met als andere vertegenwoordigers o.a. 
 
reineriet Zn3(As3+03)2 
leiteiet ZnAs3+

204 
karibibiet Fe3+

2As3+
4(O,OH)9 

schneiderhöhniet Fe2+Fe3+
3As3+

5O13 
ludlockiet Pb2+Fe3+

4As3+
10O22 

 
Hoewel de formule er op het eerste gezicht simpel uitziet, is dus toch de structuur nog niet 
opgehelderd. Wel weten we dat het mineraal orthorhombisch is, met als roosterparame-
ters a = 27.91 Å, b = 6.53 Å, c = 7.20 Å en Z = 6. 
 
Je kunt je nu eigenlijk afvragen waarom men in de hogervermelde formules subscripts 
met de valentie van sommige elementen opneemt. In de formule van reineriet bvb. is dat 
strictu sensu niet nodig, want vermits Zn altijd 2-waardig is kan As niet anders dan drie-
waardig zijn. Ook in de andere formules hoeft dat eigenlijk niet, omdat met de subscripts 
in kwestie geen andere combinaties mogelijk zijn. Het gaat inderdaad om arsenieten, zou-
ten van "arsenigzuur" (met driewaardig arseen, As3+), met als theoretische formule 
H3AsO3, ook wel omwille van het amphotere karakter geschreven als As(OH)3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEM-opname van Karibibiet-XX van 
Linópolis, Divino das Laranjeiras, Doce 
valley, Minas Gerais, Brazilië. Opname 
Universidade Federal de Minas Gerais , 
Physics Department. 
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Vijfwaardig arseen komt voor in arseenzuur, H3AsO4. Vermits je arsenigzuur kunt 
bereiden door arseen oxide, As2O3 (beter bekend onder de populaire benaming "arsenic") 
in water te gooien heb je al begrepen dat dit erg giftige verbindingen zijn. Met onze 
karibibiet valt het nog enigszins mee, omdat het niet zo direct oplosbaar is in water en/of 
maagzuur. Ik zou toch maar het zekere voor het onzekere nemen, en er enigszins 
voorzichtig mee omspringen. Ik neem aan dat niemand mineralen eet, maar via onze 
handen kan er bij het eten toch wat residu in de mond terechtkomen. Handen zorgvuldig 
wassen is overigens na het behandelen van gelijk welk mineraal een goede gewoonte ! 
 
Hoe dan ook, dat amfotere karakter en verschillende schrijfwijzen van formules spelen we 
ons weer eens parten als we de literatuur willen raadplegen. Niet alleen hebben we in de 
nieuwste Strunz een tijdje moeten zoeken naar het mineraal angelelliet (een familielid van 
karibibiet), niet alleen omdat karibibiet onder de oxiden vermeld wordt, en angelelliet 
onder de fosfaten, arsenaten..., maar ook door het feit dat ik voor het eerst in mijn carrière 
een drukfout ben tegengekomen in de Strunz : in de index wordt verwezen naar p. 441, 
wat 447 met zijn. Maar goed. Dan pak je het "Handbook of mineralogy", het boek der 
boeken (6 delen) dat zo goed als foutloos is. Je grijpt uit gewoonte naar het deel over 
"fosfaten, arsenaten, ...", maar dan kom je tot de conclusie dat arsenaten (met As5+) in dit 
deel zijn opgenomen, maar arsenieten (met As3+) in het deel over oxiden. Begin je te 
snappen waarom ze vaak de valenties vermelden in de formules ? Dan zie je meteen in 
welk hoofdstuk je het gezochte mineraal terugvindt. 
 
In de mineralensystematiek is heel het gedoe met dergelijk zouten overigens een zootje : 
zo vind je dus arsenieten, tellurieten, maar ook jodaten bij de oxiden, terwijl arsenaten, 
fosfaten enz. bij de fosfaatgroep worden onderverdeeld. Het is mij niet duidelijk waarom 
een zout van arsenigzuur H3As(3+)O3 bij de oxiden wordt ingedeeld, terwijl zouten van 
arseenzuur H3As(5+)O4 bij de fosfaten terechtkomt. 
 
Enfin, terug naar onze karibibiet nu. Karibibiet vormt mooie knalgele tot roodbruine 
naadvormige kristalletjes, die vaak in diabolo-achtige of puur sferische aggregaatjes 
gebundeld zitten, en de combinatie van de kleur en de vorm van de aggregaten doen 
zeker denken aan cacoxeniet. Kristalletjes zijn tot 1 à 2 mm lang, en vaak maar een goeie 
micrometer (µm) dik. Het komt ook voor als massieve microkristallijne aggregaten, of 
onregelmatige netwerken als coating op andere mineralen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karibibietkristallen op 
kwartskristallen van de Oumlil mine, 
Bou Azzer regio, Tazenakht, 
Ouarzazate,  Souss-Massa-Draâ, 
Marokko. BB 3.4 mm. 
Foto © Christian Rewitzer. 
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De voorkeurssplijtingsrichting is nogal onduidelijk, en kristalletjes zijn enigszins buigzaam. 
Het is erg zacht, maar gezien de geringe dikte kon de hardheid nog niet goed bepaald 
worden. De gemeten densiteit is ongeveer 4.04. Sommige varianten fluoresceren bleek-
geel onder de korte-golf UV-lamp. 
 
Karibibiet komt vooral voor in graniet-pegmatieten, samen met andere arseenverbindin-
gen, zoals bvb. löllingiet, eosphoriet, scorodiet, schneiderhöhniet, parasymplesiet e.a. 
 
Eigenlijk zijn er niet zodanig veel vindplaatsen van dit mineraal, dat ook maar in de recen-
te geschiedenis (1973) ontdekt werd. 
 
Karibibiet werd voor het eerst gevonden en beschreven in de buurt van Karibib, in het 
Erongo-gebied, Namibië, op zo'n 50 km ten oosten van de Spitzkoppe. Eigenaardig ge-
noeg wordt ook door de auteurs van de oorspronkelijke beschrijving de vindplaats niet in 
detail omschreven. Von Knorring (1971) vermeld "een" vindplaats waar ook eosphoriet, 
scorodiet en kwarts gevonden werd. Twee jaar later werd het mineraal meer in detail be-
schreven, evenwel opnieuw zonder details over de precieze vindplaats. Volgens P. Keller 
is de kans groot dat het om de Ariakas pegmatiet gaat (David Ost 61 farm in het gebied 
rond Karibib). Type-materiaal bevindt zich in de universiteit van Helsinki en die van Leeds 
(zie www.smmp.net/IMA-CM/ctms_k.pdf). Op MINDAT vind je één foto van materiaal van 
de typevindplaats (www.mindat.org/photo-213872.html). 
 
Een andere belangrijke vindplaats is de Urucum mine, Galiléia, Doce valley, Minas Ge-
rais, Brazilië, waar de paragenese zeer gelijkaardig is aan die van Marokko, waar we het 
later zullen hebben (Cassedanne, 1986). Karibibiet komt er o.a. ook vooral voor op een 
löllingietmatrix, en ook een aantal andere begeleiders zijn gemeenschappelijk (§o.a. 
schneiderhöhniet en scorodiet). Urucum is de type-vindplaats voor coutinhoite (Atencio et 
al, 2004). 
 
Voor de verzamelaars minder belangrijke vindplaatsen zijn o.a. 
 de Veta Negra Mine in de provincie Copiapó, Atacama, Chili 
 Vaulry, Nantiat, Haute-Vienne, Limousin, Frankrijk 
 de Kiura mine, Oita prefecture, Kyushu, Japan 
 de Kalba Range in Kazakhstan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro 
Socci in de 

Oumlil mine, 
Marokko, mei 
2007. Foto © 

Sergio Varvello 
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1. Karibibietkristallen van Oumlil. BB 8 mm, gevonden 9/2008. 
2. Schneiderhöhnietkristallen op kwarts. BB 2 mm, gevonden 6/2008 
3. Scorodiet-XX. BB 2 mm, gevonden 6/2008 
4. Parasymplesiet-XX op scorodiet. BB 2.3 mm, gevonden 6/2008. 
5. Erythriet-XX, specimen 5 X 8 cm. Gevonden 6/2008. 
6. Walentaiet-XX. BB 1.4 mm, gevonden 6.2008 
 
Alle foto's : verzameling en foto © Sergio Varvello. 
Zie ook www.mineralservice.com en www.mindat.org/user-9935.html. 

1 2

3 4

5 6
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En dan zijn we toe aan het gebied dat momenteel het meest productief is voor Karibibiet, 
namelijk de omgeving van Bou Azzer in Tazenakht, provincie Ouarzazate, Souss-Massa-
Draâ in Marokko. In die buurt zijn op zijn minst een stuk of 5 voorkomens van karibibiet, 
waarvan Oumlil de belangrijkste is. Karibibiet komt er voornamelijk voor op en in massie-
ve löllingiet als laagjes van prachtige gele tot bruinachtige sferische aggregaatjes van 
haar- tot naaldvormige kristalletjes tot 1 à 2 mm lang, met vaak een mooie zijde-achtige 
glans. Ze zijn vaak vergezeld van heel mooie grijsblauwe doorzichtige scorodietkristalle-
tjes. Op deze vindplaats komen ook löllingietkristallen voor, die bij de wereldtop behoren. 
Bij het lot karbibiet dat ik dit jaar op de kop kon tikken op de beurs van Sainte-Marie-aux-
Mines zat er welgeteld een (één) prachtexemplaar. In Oumlil komen tal van interessante 
secundaire arseenmineralen voor, zoals bvb. β-roseliet, arseniosideriet, pharmacosideriet, 
erythriet, fornaciet, parasymplesiet, schneiderhöhniet, talmessiet en zelfs walentaiet. 
 
Wat de ethymologie van karibibiet betreft denk ik dat het redelijk duidelijk is dat deze be-
naming verwijst naar de (onduidelijke) vindplaats in de streek van Karibib in Namibië. 
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VRSLG  MNRLNBRS  SNT-MR-X-MNS 
2011 
 
 
Raymond Dedeyne 
 
Ik ben weer eens diep ontgoocheld in de 
mensheid, en dan meer bepaald in de per-
soon van de hoofdredacteur van dit eigen-
ste blad. Sta mij toe je uit te leggen waar-
om. 
 
Toen ik eerder dit jaar de persoon in kwestie tegen het lijf liep op de mineralenbeurs van 
Sainte-Marie-aux-Mines (van 23 tot 26 juni) vroeg ik hem of hij geïnteresseerd was om sa-
men te werken aan een beursverslag voor Geonieuws. Mijn bijdrage zou bestaan uit een 
naar aloude gewoonte onovertroffen tekst van eigen hand en hij zou dan zelf (nou ja, zijn 
camera tenminste) zorgen voor het nodige fotowerk. Als toemaatje beloofde ik zelfs nog in 
mijn tekst niemand te schofferen binnen de eerste drie bladzijden - anders toch altijd leuk 
meegenomen zolang het niet over jezelf gaat. Kortom, een voorstel waarop geen welden-
kend mens nee kàn zeggen. Stel je dan ook mijn verbazing voor als die onbeschaamde 
vlerk mijn voorstel niet stante pede onthaalt op tromgeroffel, paukenslagen en klaroenge-
schal - maar mij pas na lang nadenken een uitermate zuinig “ja” toemeet, omdat hij mo-
menteel al een lange wachtlijst heeft van artikels voor Geonieuws. En dat ik mij bijgevolg 
zal moeten beperken qua inhoud. En dat er van enige publicatie vóór november geen 
sprake kan zijn. En of ik mij ditmaal wil weerhouden van met mijn giftige pen ook maar 
enige negatieve commotie bij gevoelige lezers te veroorzaken.….. Zijn replieken treffen 
mij één na één als mokerslagen. Stel je voor: die kerel loopt nu al jaren alle MKA’ers de 
oren van hun kop te zagen om kopij en dat zou desnoods uit arren moede een foto van 
een hondje met een hoedje én een mineraaltje publiceren….en dat smoort hier zomaar 
zonder blikken noch blozen een nieuwe mineralogisch-literaire parel van wereldformaat in 
wording. 
 
Ik probeer nog even de meubelen te redden met enkele welgemeende constructieve voor-
stellen. Waarom geen kleiner lettertype gebruiken, zodat er meer tekst past op zijn blijk-
baar zo schaarse bladruimte ? Of kleinere foto’s inlassen, zo ongeveer van postzegelfor-
maat - iedere rechtgeaarde MKA’er heeft thuis tóch een sterke microscoop of minstens 
een loep, en dan vallen de gebreken van de foto’s tegelijk minder op (de laatste suggestie 
kan ik gelukkig nog net op tijd inslikken) ? Waarom het septembernummer van Geo-
nieuws niet in boekvorm uitgeven ? Of waarom geen zoekertjes-schrijfstijl toepassen - zo-
iets in de trant van “ mn bzkt mnrlnbrs vn SMAM - bknpt vrslg” ? 
  
Maar er helpt gewoonweg geen lievemoederen aan : de man loopt duidelijk op wolken nu 
hij uitzonderlijk eens twee bladzijden kopij op overschot heeft. Er zit dus niets anders op 
dan dat ik mij ditmaal aan zijn éénzijdig opgelegde kleinzielige, kortzichtige beperkingen 
zal moeten houden, en daar zal vooral jij, lezer, de dupe van worden. Ditmaal geen knis-
perend heet van de naald maar vijgen na Pasen ! Geen plaats voor vakkundige uitweidin-
gen over wereldpolitiek of deskundige appreciaties van vrouwelijk schoon of messcherpe 
karakterschetsen of erudiete bepeinzingen over lokale culinaire aspecten. Nee, dit wordt 
right down to business, gortdroge materie zonder de minste stijlfranjes : niets dan hardco-



 
Geonieuws 36(9), november 2011  237 

re mineralen. Maar ik troost mijzelf tenminste in de wetenschap dat ik gedaan heb wat 
binnen mijn eigen vermogen lag (en moeder, waarom doe ik het eigenlijk nog ?). Eén ding 
is echter zeker : alle klachten over wat volgt wezen bij deze volledig en onherroepelijk ver-
wezen naar de oorzaak van al dit onheil - onze dierbare (nou ja) hoofdredacteur ! Onder-
tussen besef ik dat ik met alle bovenstaande misschien al meer dan de helft van de mij 
toegemeten bladruimte heb opgebruikt - laat ik nu dus maar beter voortmaken met het 
verslag zelf.  
 
We schrijven 23 juni: de Griekse vrije financiële val is tot staan gebracht, de EHEC-bacte-
rie aan banden gelegd, er is na lange droogte weer regen voor de Belgische boer en tuin-
der, we hebben nog altijd geen nationale regering en mijn belastingsaangifte (formulier 
N.276.1 - deel 1 - “gelegaliseerde oplichterij”) is goed en wel ingevuld en ingediend. Kort-
om, ik heb gedaan wat binnen mijn vermogen lag om de wereldnood te lenigen en de tijd 
is gekomen om even de dagelijkse sleur te doorbreken: op naar Sainte-Marie voor onze 
jaarlijkse vierdaagse totale mineralenimmersie. 
 
Ik passeer ’s morgens Aarlen nog in de gutsende regen maar als ik tegen de middag 
Sainte-Marie bereik is het weer daar zó stralend dat je zou geneigd zijn te geloven dat het 
daar nooit regent. Maar de werkelijkheid is volgens beurs-oudgedienden wel iets minder 
idyllisch, als zij hun verhalen bovenhalen van met mineralen volgeladen openluchttafels 
die kapseizen onder plotselinge tropische wolkbreuken. Het stadje ligt opgesloten tussen 
hoge heuvelruggen in een diepe vallei die vooral tegen de avond nogal eens onverwachts 
durft onder te lopen. En jawel, dezelfde avond nog is het van dattum : rond 17uur worden 
de hemelsluizen eens flink opengedraaid en op een oogwenk staan alle straten blank, zijn 
alle tenten dicht en alle bezoekers weg. Nog geen half uurtje later schijnt de zon terug vol-
op en is het asfalt stomend aan het droogdampen - zo met een air van “zie eens hoe wij 
ons best doen”. Maar het is te laat : de sfeer is eruit en die komt vandaag niet meer terug. 
 
Op de beurs is mijn eerste indruk er één van lichte ontgoocheling : het is alsof in vergelij-
king met vorige jaren op de reguliere mineralenbeurs de schmuck en aanverwante gesle-
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pen, gepolijste en getumbelde toestanden nog verder veld hebben gewonnen - niettegen-
staande het feit dat daarvoor een afzonderlijke Eurogem-beurs werd gecreëerd. Aan de 
massa’s geslepen en gekleefde meerkleurige tropische vogelpostuurtjes die hier worden 
aangeboden moet zowat de hele Peruviaanse bevolking gedurende minstens drie weken 
tewerk zijn gezet. Verder valt er ook een zware opmars te noteren van het wondermine-
raal shungiet - goed tegen zowel reële als denkbeeldige schadelijke straling van GSM’s 
en Pc’s over zendmasten tot complete kerncentrales maar verder ook nog tegen alles an-
ders wat niet deugt. Maar over de volgende dagen zal wel vlug blijken dat er nog ruim-
schoots échte mineralen worden aangeboden. Positief bekeken: moesten de ongeveer 
duizend standhouders allemáál goed spul aanbieden dan werd je na hoogstens twee da-
gen knettergek - en nu doet het af en toe deugd dat je regelmatig eens wat standen met 
prullaria kunt overslaan. 
 
Uit de verslagen van de recente beurzen van Tucson en München had ik vooral drie nieu-
wigheden onthouden die ik hier hoopte te vinden, met op de eerste plaats de nieuwe Rus-
sische cuprieten uit de Rubtskoye mijn, Altayski Kraj, West Siberië. Die blijken ook hier in 
Sainte-Marie bij verschillende handelaren ruimschoots voorhanden te zijn, maar dan wel 
aan prijzen die je steil achterover laten slaan : vanaf 50 Euro voor een onooglijke kristal-
scherf tot xxxx Euro - vul zelf maar een exorbitante prijs in van minstens vier beduidende 
cijfers. En als er dan bovendien ook nog wat elementair koper aan het specimen van je 
keuze vasthangt is het hek helemaal van de dam. Bovendien is de logica die gehanteerd 
werd bij de prijszetting mij een volslagen raadsel: in veel gevallen is de enige reden die ik 
kan bedenken waarom specimen A tienmaal duurder is dan specimen B gewoonweg het 
feit is dat ze nu eenmaal in schalen met verschillende prijskaartjes liggen. Deze situatie is 
volledig van de pot gerukt, verworden tot een regelrechte hype die vooral door de persver-
slagen van recente beurzen (opzettelijk ?) in de hand is gewerkt. Bij een dergelijk groot 
aanbod kán het niet anders dan dat deze prijzen in de toekomst zéér beduidend moeten 
zakken - ik hou mij hier dus voorlopig maar beter op de vlakte.  
  
Ook op mijn lijstje stonden de nieuwe kleine pyromorfiet kristallen op malachiet matrix uit 
de Brown’s Prospect in de buurt van de Rum Jungle Mine, Northern Territory, Australië. In 
de loop van mijn vier dagen in Sainte-Marie slaag ik er welgeteld in om drie specimens te 
spotten - alle drie met een prijskaartje van boven de duizend Euro ! Deze nieuwigheid 
werd voor het eerst eerder dit jaar in Tucson aangeboden en vermoedelijk werd het 
leeuwendeel daar opgekocht door enkele Amerikaanse verdelers die ze nu mondjesmaat 
aan onwelvoeglijk hoge prijzen op de verzamelaars loslaten. Niet moeilijk om te raden wie 
hiervan stinkend rijk zal worden : de Australische claimholders of de Amerikaanse woeke-
raars ? 
 
 
Links : prachtige vanadinietkristallen van Mi Bladen, Marokko 
Rechts : rutiel, hematiet en kwarts van Brazilië. 
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Een derde nieuwigheid zijn de Chinese ilvaietkristallen, en die zijn blijkbaar wél in redelij-
ke hoeveelheden aan betaalbare prijzen voorhanden bij nogal wat Chinese dealers. Je 
kunt kiezen tussen associaties van losse, goed ontwikkelde en beëindigde kristallen of 
dikke bundels dunnere kristallen, in het midden ingesnoerd en uitwaaierend naar de uit-
einden waar ze ook vrij goed beëindigd zijn. Ook de herkomstdata kun je kiezen en dat is 
iets meer problematisch : Wujiang, provincie Quinghai - Nan Dang, provincie Guangxi of 
Baotou, provincie Binnen-Mongolië. Een ongelooflijke soep dus maar volgens Mineralogi-
cal Record zou Baotou “the real place” zijn. Om de verwarring ten top te drijven vermeldt 
MinDat bij verder nazicht thuis dan een nóg andere locatie - Chifeng, ook provincie Bin-
nen-Mongolië maar honderden mijlen verwijderd van Baotou. Zoek dus zelf maar uit - tot 
de Chinese overheid een standpunt heeft ingenomen (er wordt gezegd dat in China niets 
echt waar is vooraleer het door de overheid officieel ontkend werd) hou ik het persoonlijk 
voorlopig maar op het advies van Mineralogical Record (*). 
 
Nu we toch in China aanbeland zijn kunnen we dat hoofdstuk beter ineens afwerken. De 
maalstroom van nieuwigheden die we van hieruit de afgelopen jaren mochten noteren is 
blijkbaar terug aan het normaliseren, wat dan echter weer niet wil zeggen dat de bron zou 
opgedroogd zijn ! Buiten de hoger vermelde Mongoolse ilvaiet is er nieuwe rhodochrosiet 
uit de Wudong mijn, Guangxi Zhuang Autonomous Region. In Tucson werden hiervan 
twee imposante stukken tentoongesteld, die ondertussen - in navolging van de vermaarde 
Alma King & Queen spektakelrhodochrosieten uit de Home Sweet Home mijn - de koos-
naampjes “Emperor & Empress of China” werden toebedacht. Wat hier in Sainte-Marie 
wordt aangeboden is echter niet bepaald van een indrukwekkende kwaliteit: merendeels 
losse scherven met daartussen nog wel enkele gave grotere specimens die mij esthetisch 
echter niet erg kunnen bekoren en die bovendien uitermate forse prijskaartjes dragen. Op-
vallend zijn ook de oranje botroïdale korsten auripigment op realgar matrix uit Shimen, 
provincie Hunan. Vooral de kleur aan het oppervlak is zo fel dat je op het eerste zicht zou 
zweren dat hier royaal de verfspuitbus werd gehanteerd. De stukken doorstaan echter 
probleemloos de acetontest en met de loep bemerk je duidelijk talrijke mooi afgelijnde wit-
te microkristallen van een vooralsnog onbekende begeleider die zo klein zijn dat hier on-
mogelijk kan rond zijn gespoten: dus toch “the real stuff” ! Traditiegetrouw is er altijd ook 
nog wel wat nieuwe Chinese fluoriet, bariet of calciet : over de hele beurs slaag ik erin om 
hiervan respectievelijk drie, twee en acht specimens op de kop te tikken die ik nog niet 
eerder in mijn collectie van chinoiserie-handstukken had - en daar zit nochtans al één en 
ander in ! 
 
Je hoeft je overigens niet te beperken tot Chinese nieuwigheden : kleinere handelaars 
bieden materiaal aan uit oudere loten die toentertijd bij hun introductie massaal en vooral 
duur verkocht werden. Uiteraard moet je nu extra uitkijken naar opgelopen averij, maar 
met wat tijd en moeite zijn hier nog heel goede stukken tussen te vinden - Chinese “slee-
pers” bestaan echt ! Dergelijke “winkeldochters” worden aangeboden aan een fractie van 
de toenmalige vraagprijzen en zelfs daarop kun je nog marchanderen. Zo vind ik nog een 
cluster nagenoeg perfecte kristallen van massief stibiconiet (op bijna volledig omgezette 
stibniet) uit Xikuangshan, provincie Hunan; een groep fijne stibnietnaalden op een fors 
macrokristal van 2 cm dik op 20 cm lang van dezelfde vindplaats en een (metse-
laars)vuistgroot specimen dat zowel voor als achter rijkelijk bezet is met goedgevormde 
pyromorfietkristallen uit Daoping, provincie Guangxi - voor gemiddeld zowat 30 Euro het 
stuk. 
 
(*) Ondertussen is ook dit weer achterhaald : volgens Berthold Ottens (Lapis n° 9, 2011) - dé autoriteit op ge-

bied van Chinese mineralen - werden in onderhavig geval data opzettelijk vervalst door lokale handelaars 
teneinde hun bronnen te beschermen. Als correcte lokatie wijst Ottens met blijkbaar grote zekerheid aan : 
Huanggang (mijn), Hexigten Banner (kanton), ten NW van Chifeng (stad), Binnen Mongolië (provincie). 
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Voor de rest hebben de Chinezen het nog altijd niet afgeleerd hun stukken met olie in te 
smeren, integendeel: de ingevette fluorieten glibberen als paling tussen je vingers en in 
sommige trays kun je zó frieten bakken. Bovendien zijn onder hun impuls nu ook veel In-
diërs aan het insmeren geslagen en vettige apophylliet of heulandiet kun je bezwaarlijk 
een positieve ontwikkeling noemen. Ook prijzen negotiëren (lees: sjacheren) is er bij de 
Chinezen niet eenvoudiger op geworden: het proces verloopt merkbaar stroever dan in 
het verleden. Het is alsof de handelaars in twee kampen zijn uiteengevallen: zij die nog 
steeds onveranderd véél te hoge inzetprijzen hanteren, en waar je mits zacht omwringen 
van een arm of een been nog forse reducties kunt realiseren - en zij die vanaf het begin 
realistische prijzen vragen, en waar je met 20% discount al héél tevreden kunt zijn. Uiter-
aard vereist dit wel enige kennis van marktprijzen én handelaars en dat maakt de hele 
zaak er niet eenvoudiger op. 
 
We steken de Chinese grens over en komen zo in India terecht. Schrik niet als een wild-
vreemde Indische verkoper bijna handtastelijk wordt en je zijn “very special friend” gaat 
noemen: daar zit niets oneerbaars achter, het is enkel zijn manier om te zeggen “jij ziet er-
uit als iemand die goed te plukken is”. Van de Indiërs verwacht je niet zozeer elk jaar 
nieuwe mineralen dan wel nieuwe vorm-, kleur- en associatievariaties op het bestaande 
Deccan gamma. En ook dit jaar stellen ze niet teleur: hun aantal Poona-variaties is uitge-
breider dan hun Kamasutra. Specimens overdekt met langgerekte roodbruine apophylliet-
kristallen uit de Savda Quarry koop je voor minder dan 20 Euro. Voor nog eens 20 Euro 
wordt je eigenaar van een hoogst merkwaardige heulandietformatie uit de Chakan Quarry: 
dunne, zeer goed gevormde en nagenoeg waterheldere lamellaire kristallen die netjes in 
parallelle pakketjes op matrix gedeponeerd zijn. Je kunt nagenoeg elk kristalletje afzon-
derlijk waarnemen en als je niet beter wist zou je zweren dat het om een specimen mus-
coviet gaat. 
 
Het aanbod aan bolvormige fluoriet uit Mahodari is gestegen en bijgevolg ook minder duur 
dan in vorige jaren. Je vind ze als afzonderlijke grotere bolletjes in het donkerrood, oranje-
rood, honingbruin of grijsgroen op kwarts, amethyst - of chalcedoonmatrix maar het aan-
trekkelijkste zijn de snoeren kleine kogeltjes die zijn afgezet op de ribben van geelbruine 
calcietkristallen (zowel rhomboeders als skalenoeders) die zelf in kwartsgeodes zijn inge-
bed. 
 
Er is ook redelijk wat powelliet voorhanden - zelfs volledig transparante kristallen van en-

kele centimeter groot 
- maar die blijven ten-
minste voorlopig nog 
heel prijzig. Hetzelfde 
geldt voor enkele 
specimens “marshy” 
apophylliet: zwaar ge-
blokte groenig bruine 
kristallen die volledig 
opaak zijn - door in-
sluitsels van chloriet 
verzekert de verkoper 
mij, en dus niet door 
organisch materiaal 
uit een moerasach-
tige (“marshy”) habi-
tat zoals men mij vo-
rig jaar op de mouw 
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speldde. Het meest opvallende Poona specimen is voor mij echter wel een nagenoeg on-
geschonden geode, tjokvol lange ragfijne parallelle chalcedoondraden: een wonder hoe 
ze die in dergelijke onberispelijke staat uit het moederbasalt hebben gekregen. Dit 
specimen is achteraf op een ereplaats in een niet nader te noemen collectie in het 
Antwerpse geëindigd.  
 
We steken de Indische Oceaan over en belanden in Zuid Afrika. Een lokale handelaar 
heeft een klein lot ongeslepen sugiliet van goede kwaliteit bij - lang geleden dat ik dat nog 
zo’n mooie stukken aangeboden zag. Wel niet goedkoop: aan 75 Eurocent de gram - 
waarbij het onvermijdelijke ballastgesteente evengoed meegewogen én betaald wordt - 
komt je dat al gauw op 750 Euro voor een mooi handstuk te staan. De specimens komen 
allemaal uit KMF - de Kalahari Manganese Fields in de Northern Cape Province. De ver-
koper vertelt mij dat een of andere Chinese outfit het alleenrecht op ontginnen en verhan-
delen van alle KMF sugiliet - zowel ruw als geslepen - verworven heeft en dat daarop 
streng toezicht wordt gehouden. Als Zuid-Afrikaanse mineralendealer wordt je bijgevolg 
verondersteld de legale herkomst van je sugiliet ten allen tijde te kunnen bewijzen (het 
leeuwendeel van wat circuleert is ook nu nog altijd illegaal!) - en de overheid houdt zelfs 
regelmatig onaangekondigde razzia’s om dat te verifiëren. 
 
We reizen noordwaarts, richting Tsumeb. Uiteraard komen daar nu al lang geen nieuwe 
mineralen meer vandaan maar gelukkig komt zo nu en dan nog eens een oudere verza-
meling te koop. Een Duitse handelaar biedt er zo twee aan met grotendeels micromounts 
en thumbnails, aan redelijke prijzen - zeker als je weet wat voor Tsumeb-specimens de 
dag van vandaag gevraagd wordt - en bovendien geeft hij 50% reductie vanaf twee stuks 
en 75% vanaf tien. Aan zo’n voorwaarden wordt dat uiteraard dringen aan zijn stand die 
grotendeels volgestouwd staat met opeengestapelde kartons. Het is geen sinecure om je 
op een min of meer systematische manier door de stapels heen te worstelen en ik besluit 
bijgevolg de volgende dag in alle vroegte terug te komen. En jawel, mijn strategie werkt: 
om 9.00 heb ik alle ruimte om mijn keuze te maken en bovendien werd de voorraad aan-
gevuld met nieuwe flats! Het enige nadeel is dat de verkoper er zelf nog niet is en ik het 
moet rooien met zijn assistent: een jongmens met ontzettend veel poeha - waarschijnlijk 
had Nietzsche hem op het oog toen hij zijn stelling poneerde “Youth is wasted on the 
young”. Uitschrijven, inpakken en afrekenen verlopen tergend langzaam (ik word zelfs ge-
acht de kleur van de elastiekjes te kiezen): niet te geloven dat van miljoenen spermatozo-
ïden deze kerel ooit eens de snelste was. Alle doorstane leed wordt echter ruimschoots 
vergoed als ik hier uit-
eindelijk toch nog weg 
kom met een prachtige 
ongeschonden heldere 
smithsoniet-”egel”, een 
tweelingcerussiet met 
mimetiet en een trans-
parant solitair angle-
sietkristal van zo’n 5 
cm. 
 
We trekken verder 
noordwaarts, tot in de 
République du Congo - 
vroeger beter bekend 
als Congo/Brazza(vil-
le). Ooit een Franse 
kolonie, in 1960 indé-
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pendant geworden en na een reeks mislukte marxistisch-leninistische avonturen uiteinde-
lijk verworden tot een pseudo-democratie die nauwelijks nog weet van welk hout pijlen te 
maken - waar hebben we dat verhaal nog gehoord ? Ooit waren er bloeiende lood- en 
zinkmijnen in M’Fouati maar vanwege verregaande uitputting en/of ontbreken van elke in-
frastructuur is geen kat - zelfs geen Chinese - nog geïnteresseerd in exploitatie. De lokale 
bevolking doet er nog wat aan “artisanale specimen mining” (in gewone taal: gaten in de 
grond graven met de meest primitieve middelen en onder levensgevaarlijke omstandighe-
den), puur uit nooddruft teneinde de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Via vroegere 
koloniale connecties druppelen hier in Frankrijk zo nu en dan wat van die specimens door 
aan niet eens zo hoge prijzen. Geen verhaal waar je vrolijk van wordt maar dat zijn nu 
eenmaal de naakte feiten… De stukken zijn zowel ongewoon als attractief: ze bevatten re-
latief grote, doorgaans heel goed gevormde kristallen hemimorfiet, willemiet, cerussiet en 
mimetiet - meestal in twee aan twee combinaties maar op enkele zeldzame stukken zijn 
ze zelfs alle vier schouder aan schouder prominent aanwezig. Vooral de stukken met 
lichtblauwe (onbespoten!) hemimorfiet zijn heel attractief en gaan vlot van de hand. 
   
Verder noordwaarts, naar Marokko dat net zoals de vorige jaren hier weer ruim vertegen-
woordigd is met absolute rommel. Dit wordt eens te meer huilen met de pet op : dit zijn 
geen mineralen maar stenen, steenslag, puin, “brikaljon” waarmee je hoogstens een 
spoorwegbedding kunt ophogen of je oprit funderen. Naar het schijnt slaan die kerels het 
jaar rond hun stocks op in spotgoedkope garageboxen in de buurt van Sainte-Marie zodat 
de factor transportkosten al grotendeels komt te vervallen, maar uiteindelijk moeten zij 
toch óók hun peperdure staangelden ophoesten en dus blijf ik mij afvragen - en met mij 
vele anderen - hoe ze dat jaar na jaar geklaard krijgen ?!? Onder de tientallen Marokkaan-
se standhouders noteer ik er welgeteld één die wat interessants te bieden heeft, maar wat 
hij daarvoor durft te vragen prijst hem regelrecht de markt uit: weliswaar goede erythrien-
kristallen uit Bou Azzer en spectaculaire specimens zilverdraden op matrix uit Imiter - van 
de laatste ben je overigens nooit zeker of ze écht zijn dan wel door langdurige verhitting 
van acanthiet in een keukenoven “gemaakt”. Wél betaalbaar zijn zijn specimens epidoot: 
ongewoon lichtgroene langwerpige naaldkristallen uit een nieuwe vindplaats zo’n 35 km 
zuidwest van Imilchil. Alle voorgaande betekent nu ook weer niet dat er geen goede Ma-
rokkaanse specimens meer zouden zijn - integendeel, maar die worden praktisch zonder 
uitzondering gemonopoliseerd door Duitse of Franse handelaars - neem als voorbeeld de 
al even zeldzame als dure safflorietkristallen op goed gekristalliseerde cobaltocalciet ma-
trix uit Bou Azzer van Pierre en Martine Clavel. 

  
Buiten mineralen bie-
den de Clavel’s ook 
mineralogische expe-
dities aan in Marokko 
en ter illustratie daar-
van is hun stand ruim 
van het nodige pro-
motiemateriaal voor-
zien : kaarten, bro-
chures, fotoboeken,… 
tot zelfs een authen-
tieke Berber - een po-
tige kerel in witblauwe 
traditionele kleder-
dracht die stug voor 
zich uit staart en stoer 
staat te wezen. Ik 

Mbark Lahniti 
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monster hem even van dichtbij en de interesse blijkt wederzijds en jawel….. even diep in 
het geheugen graven en we hebben elkaar ongeveer gelijktijdig herkend : hier staat 
niemand minder dan M'Bark, onze tweede gids/chauffeur van de Marokko MKA-expeditie 
in 2007 ! Ondertussen is Cyriel Matthé - MKA lid dat er in 2007 ook bij was - ons puur 
toevallig tegen het lijf gelopen. Het weerzien is hartelijk en er wordt honderduit gepraat en 
wederzijds foto’s genomen - vooral Cyriel is danig onder de indruk en van de alteratie 
begint hij op slag terug vloeiend Berbers te spreken. M'Bark vertelt dat dit zijn eerste reis 
buiten Marokko is en dat hij samen met zijn neef Brahim (toentertijd eerste 
gids/chauffeur/financieel brein van onze expeditie) nu samen een reisorganisatie heeft 
opgezet die avontuurlijke tochten in het Marokkaanse hinterland organiseert. Hij legt er de 
nadruk op dat er heden ten dage uitsluitend nog overnacht wordt in hotels van betere 
klasse; in 2007 waren wij duidelijk de proefkonijnen voor hun eerste toeristisch exploot en 
daar hebben ze blijkbaar de nodige lessen uit getrokken - in de eerste plaats dat er wel 
degelijk grenzen zijn aan het soortement bouwvallen-zonder-de-minste-service waarin ze 
ons toen logeerden. Over de derde man uit 2007 - artistiek directeur Mohammed - zwijgt 
hij in alle talen: die hebben ze er blijkbaar geruisloos uitgerangeerd. 
    
Het is alsof de duivel ermee gemoeid is, maar korte tijd daarna loop ik de ene bekende 
MKA’er na de andere tegen het lijf: oud-Sainte-Marie-gedienden René Hofkens en Werner 
Heirman, opperkapmeester Eddy Vervloet die overweegt om één van de volgende jaren 
hier op de beurs zelf een kaptocht te organiseren (succes gegarandeerd dat je dan als 
deelnemer eindelijk eens iets vindt dat de moeite is), Etienne Mans zoals altijd op zoek 
naar de “ultimate micromount thrill”, (zeol)Ineke Van Dyck met de hele familie om haar in 
toom te houden bij het aanschouwen van zoveel zeoliet-lekkers, Ivan Blanco druk op zoek 
naar nieuwe stocks voor zijn beurzen en Rik Dillen, je weet wel, die met zijn teveel aan 
kopij. 
 
We maken even een zijsprongetje naar Zuid-Amerika om te zien of daar nieuws is, en in-
derdaad: Luiz Menesez heeft een indrukwekkende keuze aan Braziliaans materiaal bij. 
Zijn muscoviet pseudomorfen na toermalijn uit de Sapo Mine werden reeds eerder uitvoe-
rig beschreven in Mineralogical Record: elkaar verdringende stapeltjes parallelle hexago-
nale kristalletjes op wat ooit langgerekte toermalijnkristallen waren - maar die nu welis-
waar volledig verdwenen zijn (bij enkele specimens kun je nog de holle kern zien). In zijn 
assortiment zitten ook goedgevormde hematietrozen uit Ouro Preto; zowel roodbruine als 
groene héél aantrekkelijke uvietkristallen op witte magnesiet uit Brumado; uiteraard ook 
de wereldbefaamde 
waterheldere macro-
kristallen magnesiet 
uit hetzelfde Bruma-
do; hexagonaal-tafel-
vormige glasheldere 
groenige fluorapatiet 
alweer uit de Sapo 
Mine; dubbelbeëin-
digde macrokristallen 
apatiet van een heel 
aparte blauwgroene 
kleur uit Ipira. Dé blik-
vangers op zijn stand 
zijn echter de royaal 
bemeten specimens 
met langgerekte bijna 
centimetergrote brui-
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ne eosphorietkristallen op kwarts matrix die als bonus nog eens besprenkeld zijn met ko-
gelvormige aggregaatjes van zanazziiet kristalletjes uit Lavra Piaui, Aracuai (nvdr : dit 
materiaal was in 1980 mineraal van de maand bij de MKA). Dit zijn beide zeldzame 
fosfaten waarvan je je al gelukkig mag prijzen als je ze als micromounts op de kop kunt 
tikken - de maat én kwaliteit waarin ze hier echter worden aangeboden zijn werkelijk 
ongezien. Uiteraard komt dergelijk materiaal met een prijskaartje, maar Luiz offreert 
ongevraagd zijn 50% discount voor dealers evengoed aan verzamelaars en dat maakt 
veel goed. Bovendien is hij één van dé autoriteiten op gebied van Braziliaanse mineralen 
en met die kennis is hij niet bepaald zuinig. 
   
Uit Peru is er dit jaar weinig nieuws onder de zon. De dikke geelbruine bariettafels uit Mi-
na Miraflores zijn wel decoratief maar die werden al eerder - o.a. op Minerant - aangebo-
den. Mijneigenaar Manuel Ortega is hier zelf wel standhouder maar hij houdt zich vooral 
onledig met de verkoop van stenen vogelbeeldjes, zowel in het groot als in het klein: blijk-
baar zijn die lucratiever dan “’the real stuff”.Ik ben vooral benieuwd naar hoe het staat met 
het langverwachte nieuwe mineralenboek over Peru. Op Minerant wist Jaroslaw Hyrsl - zo 
ongeveer dé autoriteit als het over Peruviaanse mineralen gaat - mij te vertellen dat er 
een nieuwe monografie over Peru en zijn mineralen op komst was waaraan hij mee zijn 
hulp had verleend. Het boek zou toen al goed en wel gedrukt zijn, meer bepaald in Peru 
teneinde de kosten te drukken en een honderdtal exemplaren waren al naar Europa ge-
stuurd maar helaas was de zending zoek geraakt. Enige weken later meldde Mineralogi-
cal Record dat ze een beperkt aantal exemplaren op de kop hadden kunnen tikken maar 
die waren natuurlijk als de wiedeweerga in de VSA verkocht. Maar ook nu kan Jaroslaw 
mij helaas niets nieuws vertellen: de zending naar Europa is nog steeds niet opgedoken 
en niemand durft nog te voorspellen wanneer het boek hier uiteindelijk beschikbaar zal 
zijn. Ik blijf ondertussen met heel veel ongeduld wachten, want bij de stroom van minerale 
nieuwigheden die ons de laatste decennia uit Peru bereikte is een degelijke nieuwe refe-
rentiebron meer dan ooit broodnodig. 
 
De overstap naar Noord Amerika is (tenminste op schrift) heel vlug gemaakt. Ook hier is 
niets wezenlijks nieuws te melden, maar ik noteer wel het heroptreden van een oude be-
kende: er is blijkbaar weer goede hanksiet op de markt. Die komt - zoals nagenoeg alle 
hanksiet in verzamelingen - uit het Searles Lake in California, wat zelf een endoreïsch 
meer is: dat is de zondagse benaming voor een gesloten bekken. Een dergelijk bekken 
watert niet af naar een zee of oceaan: er vloeit dus wel water ín maar de enige manier 
waarop het er terug uit kan is via verdamping. Na heel wat jaartjes vormt zich zo een 

reusachtig reservoir 
zouten - in onderha-
vig geval van natrium, 
kalium, carbonaat, 
sulfaat en boraat die 
hier met zijn allen op 
grote schaal worden 
ontgonnen. In een 
dergelijk zoutbekken 
vormen zich nogal 
eens vreemdsoortige 
mineralogische vo-
gels - zoals bijvoor-
beeld hanksiet : een 
gemengd sulfaat/car-
bonaat/chloride van 
tegelijk natrium én Fulgurieten uit de Sahara 



 
Geonieuws 36(9), november 2011  245 

kalium dat uitkristalliseert in indrukwekkend grote hexagonale prisma’s. 
 
Ter plaatse wordt zo nu en dan de inhoud van een of andere pekelbron opgepompt waar-
bij de kristallen zo maar voor het rapen liggen. Die zijn wel zeer wateroplosbaar en ze vra-
gen in een collectie dan ook wel de nodige voorzorgen om ze intact te houden: laten ze 
hier dan op de stand van een Oostenrijker uitgerekend volop in de regen liggen - de ero-
siesporen zijn al duidelijk merkbaar. Hij heeft onder zijn tafels echter nog een goede keu-
ze aan onbeschadigd materiaal liggen en daaruit selecteer ik mij een cluster perfecte kris-
tallen, een knoert van een boksersvuist groot: die gaat thuis in de collectie het (véél) klei-
nere solitaire broertje vervangen dat daar al jaren de soort vertegenwoordigt. Oók onder 
de tafel noteer ik een doos met het opschrift “thenardiet”: nóg zo’n watergevoelig mineraal 
uit Searles Lake dat echter veel minder frequent wordt aangeboden. Ik pik er een mu-
seumgroot specimen uit - een opeenhoping van individuele goedgevormde kristallen - en 
slaag erin om voor mijn hanksiet/thenardiet-duo nog een fikse discount af te pitsen. Als ik 
een uurtje later echter nog eens terugkeer met een collega MKA-verzamelaar die óók in 
thenardiet is geïnteresseerd blijkt er in plaats van een minprijs enkel nog een flinke meer-
prijs aan vast te zitten…Als specimens té populair blijken te zijn gaan de prijzen op staan-
de voet aanzienlijk de hoogte in - ziedaar een van de minder frisse financiële praktijken op 
Sainte-Marie (en zonder twijfel ook op andere beurzen). 
   
En zo eindigen we terug in Europa. Absolute blikvanger is wel de recent ontgonnen dag-
lichtfluorescente fluoriet uit de Rogerley Mine in Weardale, Noord Engeland, waarop hier 
de Pools/Amerikaanse combinatie Spirifer/Miner’s Lunchbox een monopolie blijkt te heb-
ben. De kleur van de kubische kristallen wisselt constant - al naar gelang de hoeveelheid 
opvallend zonlicht - van diepgroen naar intens blauw: ik sta doorgaans nogal sceptisch te-
genover fluotoestanden allerhande maar voor dít kleurenspektakel ben ik wel te verleiden. 
 
Blijkbaar heeft één of andere Poolse zinkfabriek haar schouwen uitgekuist want verschil-
lende handelaars bieden weer eens massieve oranje zinkiet aan. Enkelen vermelden erbij 
dat het om synthetisch materiaal gaat maar de meerderheid doet terug of hun neus 
bloedt: als je ze erop wijst dan geven ze wel vlug toe maar wie niet op de hoogte is wordt 
uiteindelijk de dupe én een vervalsing rijker.  
 
De twee grote zalen “Val d’Argent” waren voor mij in het verleden altijd wel goed voor en-
kele interessante stukken uit oude collecties en ook dit jaar is dat niet anders. Bij Mike 
Brooks van Broadstone Minerals noteer ik een klassieke azuriet uit Bisbee, Arizona; een 
schitterende combinatie pyrrhotien/sfaleriet/kwarts uit Dalnegorsk, Oost Siberie en een 
grote cluster goedgevormde arsenopyrietkristallen met daartussen talrijke tonvormige si-
derietkristallen uit Panasquiera, Portugal. De beide laatstgenoemde stukken zijn afkoms-
tig uit de Michael Potts Collection. Potts kocht de arsenopyriet zelf van James Catmur - 
een referentie die kan tellen - maar merkwaardig genoeg waren beiden ervan overtuigd 
dat ze hier met marcasiet te maken hadden: zo getuigen tenminste de originele labels die 
bij het specimen horen. Eens te meer is daarmee bewezen dat absolute zekerheid een il-
lusie is - hoe onverdacht je bronnen ook mogen wezen. Voor een prikje koop je hier ook 
nog een kleine selectie van vier verschillende types calcietkristallen uit de Taffs Quarry in 
Wales - zo heb je meteen alle calcietvormen die daar voorkomen. Ik verzeker mijzelf al-
vast van de azuriet, de pyrrhotien en het lot calciet - voor de arsenopyriet beding ik alvast 
een basisprijs maar die moet nog even wachten tot betere tijden: je weet nooit wat ik hier 
op de beurs nog allemaal ontdek. 
 
Wanneer ik de volgende dag even langsloop om te zien of het bewuste stuk er nog altijd 
is merk ik tot mijn ontzetting dat een dikke Duitser “mijn” specimen grondig aan het in-
specteren is. Dikke speknek, varkensoogjes die misdadig dicht bij elkaar staan, bloem-
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kooloortjes, vooruitstekende dikke onderlip, boksersneus die ooit op minstens drie plaat-
sen gebroken is: precies het karikatuur van de Duitser waarvan je dacht dat ze alleen in 
stripverhalen voorkomen maar in werkelijkheid blijken ze dan toch écht te bestaan! Enkel 
de Pickelhaube of de Stahlhelm ontbreekt nog, maar hij zal die wel even hebben afgezet 
hebben want in de zaal is het nogal warm. Van op enkele meters hou ik zo onopvallend 
mogelijk de zaak in de gaten en ik hoor hoe de kerel een basisprijs bedingt die toch nog 
vrij aanzienlijk boven wat ik gisteren bedong ligt. Ik hoor hem zeggen dat hij eerst nog 
even met zijn schoonzoon moet overleggen en zodra hij zijn hielen heeft gelicht ben ik er 
als de kippen bij om Mike te vragen of hij een optie op het specimen heeft genomen (nee 
!) en of onze prijsafspraak van gisteren nog steeds geldig is (jawel !). Ik sla onmiddellijk en 
blijkbaar geen minuut te vroeg toe want het specimen is nog niet helemaal ingepakt of 
daar staat Duitser mét schoonzoon heel beteuterd te kijken. Dat brengt de stand voor het 
Vrije Westen alvast op drie tegen nul - ik hoop maar dat mijn aankoop geen verdere we-
reldschokkende gevolgen zal hebben. 
   
Ook altijd goed voor een paar klassieke stukken zijn Top Minerals International : ooit 
kochten zij de privéverzameling van wijlen Anton Berger - in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw een bekende Oostenrijkse mineralenhandelaar uit Wien-Mödling - en die bren-
gen ze nu al sinds enkele jaren met mondjesmaat op de markt. Dit jaar valt mijn eerste 
keuze op een indrukwekkend groot cerussietspecimen uit Tsumeb, aan een prijs waarbij 
ik mij afvraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat het drie dagen op een nochtans promi-
nente plaats in de vitrine kan blijven liggen zonder door iemand te worden opgepikt. Ver-
der gaat mijn voorkeur ook nog naar een uitgerekt rhombendodecahedrisch XL-alman-
dienkristal, aan de buitenkant groengekleurd door chloriet maar binnenin vuurrood zoals 
dat hoort uit Huttenberg, een in ver vervlogen tijden klassieke locatie in Karinthië, Oosten-
rijk. Even klassiek is een XL-pyriet uit Hnusta, Slowakije met een vreemd voorkomen met 
duidelijke pentagondodecahedrische sympathieën: nét een pentagondodecaheder die bij 
twee overliggende hoekpunten werd vastgenomen en vervolgens langs de c-as uitgerekt. 
  
En daarmee zit de mineralenjacht er voor mij er weer eens op. Natuurlijk kun je de beurs 
van Sainte-Marie niet bezoeken zonder even binnen te wippen - nee, niet bij de Gamma 
maar bij het Théatre met zijn Espace Prestige. Zoals de naam suggereert worden hier zo-
wat de meest prestigieuze handelaars en specimens van de beurs geconcentreerd. Ik heb 
een soort liefde/haat verhouding met dergelijke toestanden: je vindt er inderdaad van en-
kelvoudige stukken tot complete verzamelingen die vanwege hun kwaliteit niets anders 
dan bewondering kunnen oproepen - maar je wordt er evengoed geconfronteerd met al-
lerhande verderfelijke (voornamelijk financiële) praktijken en andere poeha die alleen 
maar antipathie kunnen oproepen en waaraan ik bijgevolg hartsgrondig de pest heb. 
Uiteraard worden alle stukken zonder uitzondering Lavinsky/irocks/Arkenstone-gewijs be-
schreven aan de hand van minstens vijf superlatieven. 
 
De prijzen zijn er door de band genomen buitensporig : voor specimens die je ook te vel-
de op de beurs kunt vinden betaal je in het Théatre vlot tot ettelijke malen de prijs die je 
daarbuiten betaalt. De hoogste prijs die ik er noteerde was 75.000 Euro voor een Chinese 
pyromorfiet - die ik persoonlijk dan nog niet eens esthetisch of aantrekkelijk vond. Maar 
het kan ook nog duurder: veel stukken zijn niet rechtstreeks geprijsd dan wel voorzien van 
het etiket POR (Price On Request) - dat geldt bijvoorbeeld voor nagenoeg alle Home 
Sweet Home rhodochrosietspecimens. Je vraagt hier best toestemming voor je een foto 
neemt van een specimen - in veel gevallen is dat expliciet verboden. Overigens schijnt het 
hier niet zozeer belangrijk wát je fotografeert dan wel met wíe je wordt vereeuwigd - getui-
ge daarvan de talloze impromptu privéfotosessies met de absolute top van de who’s who 
uit de internationale mineralenwereld (en waag het niet door het beeld te lopen !).  
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En daarmee, beste lezer, zul je het moeten stellen. De opgelegde plaatsbeperking laat 
helaas niet toe verslag uit te brengen over de kolder die ook dit jaar weer in de Espace 
Cristal & Santé te beleven was. Laat mij hier volstaan met het vermelden van één absolu-
te nieuwigheid: een ingenieuze universele percolator die je toelaat op elk moment je favo-
riete extract of tinctuur bij de hand te hebben. Voor hen met een meer dan middelmatige 
kennis van de chemie : een soortement Kipp-toestel dat mineraalextracten in plaats van 
het meer klassieke H2S produceert. Je kunt het toestel geheel naar eigen inzicht opladen 
met mineralen naar eigen keuze (suggestie bij kwaadwillige schoonmoeders : picrophar-
macoliet of een ander arsenaat). Kwestie van de potentiële klant zelf de proef op de som 
te laten nemen worden op de stand royaal glaasjes met percolaat geserveerd. Ik heb er 
hier enige van gesavoureerd maar het enige merkbare effect was dat ik de volgende dag 
een flinke diarree te pakken had - maar enig oorzakelijk verband is hiermee uiteraard nog 
niet onomstootbaar aangetoond.   
 
Steeds wegens hetzelfde plaatsgebrek hier ook geen gedetailleerde beschouwingen over 
hotel “Au Tilleul” in Labaroche - mijn vaste stek tijdens Sainte-Marie beurzen. Laten we 
volstaan met te stellen dat de zaak nog steeds wordt gerund (zowel letterlijk als figuurlijk 
dan) door Zoef de Haas in hoogsteigen persoon, met een ongeëvenaarde service als re-
sultaat. Eén minpunt helaas: de keuken was in het verleden al niet veel soeps en ook dit 
jaar is dat niet verbeterd, integendeel. Het was en is mijn vaste overtuiging dat wanneer 
ook maar het minste vonkje Duitse invloed op eender welke gerenommeerde keuken 
wordt losgelaten, het eindresultaat kompleet naar de klxxxten is en daar maken de Voge-
zen niet de minste uitzondering op.  
 
Evenmin kan ik hier nog uitbreiden over het gerucht - onderhand zo ongeveer quasizeker-
heid - dat de beurs van Sainte-Marie mogelijks al vanaf 2013 ter ziele zou gaan. Kort ge-
steld : na te zijn uitgegroeid van een klein lokaal evenement is de beurs na 38 edities zo 
uit haar voegen gebarsten dat omwille van veiligheids, logistieke- en een hele reeks ande-
re beschouwingen de keuze van een andere, meer geschikte locatie zich opdringt. Waar-
schijnlijk worden dat grote hallen in het naburige Colmar waar het moeilijk - zoniet onmo-
gelijk - zal zijn om de charme van het kleine stadje waar we nu al zolang vertrouwd mee 
waren - door iets gelijkwaardigs te vervangen.  
 
Maar laten we voorlopig nog even bij het heden blijven: het is weer eens - op nagenoeg 
elk vlak - een schitterende beurs geweest. Een bekende/beruchte Vlaamse mineralenboer 
zou ooit smalend gezegd hebben dat de beurs van Sainte-Marie niet veel meer is dan een 
Vlaamse kermis: welnu, dan mag het voor mij gerust elke dag Vlaamse kermis zijn.  
En daarmee ben ik onherroepelijk aan het einde gekomen - niet van mijn verhaal, maar 
van de mij veel te karig toegemeten plaatsruimte in Geonieuws. Ik zie de hoofdredacteur 
al staan zwaaien met zijn schaar, klaar om er die letterlijk in te zetten. 
 
K mt r n cht m stppn - bst grtn t 
Snt-Mr-x-Mns vn w vrslggvr ter plts     
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1. Parkeren kun je met wat geluk in ieders 
tuin in het dorp 

2. Een Tucson-achtig beeld : Lapis lazuli van 
Aghanistan in groothandelshoeveelheden. 

3. Een paar tientallen van deze flesjes en al 
je problemen - vermeende en echte - zijn 
opgelost. En als je dat niet gelooft maken 
we je wel iets anders wijs.  

4. Een paar schabben met snoepjes. 
5. Prachtige naaldkwartsen van La Gardette, 

Frankrijk. 
6. Van kwartskristallen gesproken... een 

stukje voor op de schouw 
7. En nog een schab met lekkers. 


